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,התעוייחמיונשתילכתםינוש

רמאלרשפאהעודיהדמבש,קפסןיא
שיאושיאלכייח.םדאה־ינבלכלעתאז

ןמזה,םוקמהתעפשהיפ־לעהברהםיוהתמ
אלאםניאםדאה־ינבברייחו,הביבסהו
םישנאהלבא,הלאהםימרוגהתאצות

תוילאודיבידניאב,הקזRתוימצעבםיניטצמה

תועפשההמרענתהלףוס־ףוסםיעדוי,הבר
ימינפה"ינא.לתומיאתמןניאש,תונושה

,םמצעתאאצמלףוס־ףוסםיעדוי,םהלש

םיערתשמהםיברהםיכרדהןמםהלרוחבל

,ובתכללםיצורםהשךרדהתאםהינפל

הנהודחאםוירקבבומוקיםגרשאשיזאו
.לומתאויהשמםיירוחאםה

.וזכתוימצעלעבהיהאליקס-נא

,םינושםימרוגמהעפשהלבקלהברהןכלו

םילשהו,וייחךרדבהרקמבולושגפנרשא

תאוחורבהרצהאלתחאהעפשה.םהיניב
אובלידכהתואחשרגאל,התרבחילגר

הבשיאלא,התאהמחלנאלםג,המוקמב

המיאתהדימתאלשיפ־לע־ףא,הדצלםולשב
תויהלהמודהתיהרשאםגשיוהילא

ףוסבש,רבדההיהירשפאהככו.התרצ

תועפשההלכןיבםולשיקס-נאהשעוימי
ימיתצורמבוחורלאוקצוהש,םימרזהו

4:לכלעמשנוענכנוםלגמזוזנהיה,וייח
ירויצולובירםג,ומעלןמאנידוהיםגהיהאוה

יוויצולובירהותיממעה־תיסורההעונתח,יסוררנ

איהשינפמ,הארנה־יפכ,הילארכמתהאוהש,תינ

,הנושארההקזחהתינחורההעונתההתיה

,ותעדלעודמעםויבוכרדלעאצמרשא

התעפשהש,ותודהיתאובלמהרקעאל

חיסהשאלא,ותודליימימהקזחהתיהוילע

ובלבהתואןשיואתצקהנממותעדתא

,בושהמעשגפישולהיהידו,המ־ןמזל

שגפנרשאכו.ובטולשלבושתןעמל

אל,תידוהיהתימאלההעונתהםעןכ-ירחא
רטשל.הלםגענכנוהינפבםגדומעללוכי

ויתועדבםחלהלךרצ.ולהיהאלהז

הרעתשהש,השדחההעפשהבואתומדוקה
תרקבה־טבשתאריבעהלתוחפלוא,וילע

,השדחההעפשההלעואתונשיהויתועדלע

.וזינפבוזדומעלהנלכותםא,חכוהלידכ

וללהבשבוטהתאוכותלאטושפגפסאוה

אוה,בלםשאלםידוגנלווזבשבוטהתאו

שיגרהששיםגםאו,םידוגנבשיגרהאל
ןבלםחילאםשאלתאז־לכבהנה,םהב

(טרופופר)יקס-נא.ש

ךרדבהעת,"שרדמה־תיבמאצייאוה
םינומשהתונשתליחתלשחלכשהחיכינח

ןמדזנ,םילעופהןיבלאדדנ,הרבעשהאמל

יקמעמלאלגלגתנ,םיסורה"םייממע,הןיב

היה,חלמהוםימחפהתורכמביסורהןומהה

תאליכשהלודמללרטכלרפכמדנוענ
ירחאררגנ,לעופהתאויסורהרכאת

דבעוץראל-ץוחבשםיסורהםירנויצולובירה

וזךרדבתכללופיסוהבו,הנומאבםתוא

aוילאלפטנ,ידוהיהןומההםעבוששגפ

,אציםכותמשםייחהלאדחיומעםשו

הכטיבמוםיכרדה-םאלעדמועאוהדועבו

לאדודנלףיסוהלעגר־לכבןוכנאוהוהמו
־לע,םיתניבתמ–וילגרוהואשירשאלכ

ןיבמוידידיווירבחברקבהשרובהרקמיפ

יכרצבםיקסועהןיבמוםידוהיהםירפוסה

ןיברבקנהרקמיפ־לעו,ידוהיהרובצה

.ןוזנידןיבוץרפ

תוערואמונבלבםישועשםשרהאוההזכ

תוירקמטעמכוםידודנ:יקס-נאלשוייח

שיאהעדיאלעבק־תבישיוהחונמ.תויעראו

תוערואמלכו.וייחבדחאעגרףאהזה

ונארקבשדע,ךכ־לכםיירקמםיארנוייח
ןונבללעהלעתששיויתודלות-רופסתא

הרקמיפ־לעיקס-נאןמדזנולא:הבשחמה
וייחויהילואזאיכ,םירחאםישנאםע
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יללוחממדחאל,העונתהירצוימדחאל

עבטיפלו,השארבםידמועהואהיצולובירה

,הזכשלתויהלםלועמלוכיאלותמשנ

תיממעההעונתבהיהיתמאהומוקמ
ותמשנדוסיהתיהשהעונתההתואב,ונלש

רכוינטלחתפנהנהובושבקר.וייחשרשו
ללוחלתורשפאהולהתיהובש,בחרנ

לכתאהזלשידקהולא,תורוצנותולודג
לעפשהמבקר.וירוענבטימתא,וייח

אכ
ן

נא
ו

אוותלדגלכתאםיאור
ת

לכ

-םהלשיקס-נא.ונלשיקס-נאלשוכרע

ולא.אקושבאכיאןועמשיןבףסויהמכ

אלשיאדוב,םהלשיקס-נאםוקמםהיניבדקפנ
דקפנולא.ונורסחבהברהםישיגרמויה

.ונרסחלודגןורסח–וניניביקס-נאםוקמ

עדויימו,וניניבםיקס-נאהםהםיבראל

הניאשהדבאונלהדבאאלותומבםא

תעלםיאורונאןיאםינפ־לכ־לע.תרזוח
חורהתאוהומכעדירשא,ולינשהתע

ךכ-לכלועפללכוירשאוונלשיממעה

חוורהירששוקלוףסאלשעוצקמבהברה

יהרשאכולעמרשאכ,הזהיממעה
ה

רשכמ
תישארקרהתיnתאזאלהיכ–,אוהלועפל

.הזהעוצקמבוכרד

,תולקלקעושיחדנהאלמ,הכראךרד

עיגהףוס-ףוסלבא,וייחביקס-נארבע

aא,אובלזרכמהיהוילארשא,ףוחהלא

.ותמשנלווחורל,ומצעלןמאנראשהלץפח

וניניעבםיארנוייחשיפ־לע־ףאיכ

ליבוההרקמהשיפ-לע-ףא,םירקמתלשלשכ

ריאהתאז־לכבהנה,םינושםיליבשבותוא

וינפלהרקהאוה,וילאםינפהזהרקמ

.הנוכנהוכרדתאףוס־ףוס

ישנא,םידיחיהםתואמדחאהיהאוה

ךגממףאצ9-ווגלהצוחמשסדרפהלאוסנכנ

,םשפנבועגפנווציצהוהומכוסנכנשהמכ.םולשב

לכבוצצקשהמכו,המשנתתימותמשהמכ

הרעקהתאוכפהוםמעעטנשתועיטנה

אציוסנכניקס-נא–,היפ־לעתידוהיה

,םולשבונילארזחו

רבקהלהרקמהולהרקהותומירחאםגו

םיניצמהןמםינש.רתויבוליוארהומוקמב

םוקמונתנםייממעהםירפוסהןיברתויב

ילגר-ףכמולכיממעהשיאלורפוסלםהיניב

תוגיןוזנידןיבוץרפןיב.ודקדקדעו

.ונלשולג-יקס-נאושכע

ויתועדינפבאלדומעללוכיאלתאז-לכב

וטלשש,השדחההעפשההינפבאלותומדוקה

.ןהיתשםגהושהדמבהקזחבובלב

.ולהיהרשאאוהלכשהאלןכא

,חתנמה,רקבמהלכשהאל,ךרד־הרומליקס-נאל

שגרהאלא,ררובוקלחמודירפמה,ןיחבמה
החאמורשטמורתומה,דחאמה,םילשמה

,םיענהובוטהלכתא

רשא,המשנלשהעבטוהכרדאוההז

החוכוהזו,תיממעהתוטשפהןמהבשי

.התשלוחםגו

תוירקמהלכווידודנלכתורמליכ

ןיעכרבועתאז-לכבהנה,וייחתוערואמבש

לשוישעמלכבווכרדלכבדחאינשטוח
,ובשתויממעהחוראוההזהטוחה.יקס-נא

לכבוהולהזהחורה.ולשתיממעההמשנה
ריואלותאצםוימלוישעמלכבוויכרד

.רבקותדרדעםלועה

חורהיה,יממעהחורה,הזהחורהלבא

יקס-נאןיטצההז־םושמו.ידוהייממע

תארתויבתונמסמהתונוכתהיתשברקעב
םגןהןהוותרובגןהןהש,הזהחורה

ןהאלה,ותשלוח
:

תולגתסההןורשכ–דחאדצמ
-ינשהדצהמו,םיינוציחםיאנתינימלכל

עמטהל,ירמגלםהבעקתשהלתלכיה־יא
.הרומגהעימטםהב

םיירקעהוייחךותמוהאיצוהולרוגשימ

ולןיאוםישדחםייח־יאנתךותלוחסינכהו

הרהמ־דעיופצאוהירה,םהללגתסהלןורשכה

לגתסמ,םהללגתסהלעדוישימ.ןוילכל

ןוילכמומצע־תאליצמוםהידי-לעלעפנו

קראל,םהבעקתשהלעדוישימו.המ-ןמזל
ייחלםתושעלוולםלגסלאלא,םהללגתסהל

,םהבטילשלתויהללכויאוהקר,ולשעבק

םתוארוצילואםתונשל,ונוצרלםתוטהל

ןורשכה,דחיבהלאינשלבא.וחוריפ-לע

םיאנתבעמטהלתלכיח־יאםגולגתסהל

לאתופכדבעםדאהתאםישוע,םישדחה

עיפשמאללבא,םהמעמשמ,הלאהםיאנתה
אל,םהבטלושאללבא,םהביח,םהילע
.םתוארצוי

הלאכוותולגבידוהיהםעהייחםההלאכ

.הנשמ־תילג,ותולגביקס-נאייחםגויה

אוה,תיסורהתיממעההעונתהתאדבעאוה

,הנומאבןדבעו,תיסורההיצולובירהתאדבע

אוהםלואו,שפנ־תריסמבותובהלתהב,הדיקשב

היהאללבא,םידבועהדחאקרםשהיה
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ברקתהלהברהןכוןוזנידלשתויתורפסש

.חזבתוארלונילעילואו.ץרפלשןתואל

הלעפרשא,הברמהץרפלשותעפשהתא
ונילעילוא.קזחחכלככיקס-נאלע

וייח־תונשבש,הדיחהןורתפתאהזבאצמל

ךכ־לכלפטליקס-נאהברהתונורחאה

יפ־לע־ףא,םיירותסמוםייתודיסחםיביטומב
ובתכנשהלאבדוחייב,תונושארהויתוריציבש

דחורלאל,רכזוןמסטעמכןיא,תיסור

.ךפהלו,תודיסחהתצרעהלאלוןירותסמה

:חורו,"תודגנתמ.הוליפאתטלובתומוקמהמכב

ךפההשממאיהןהבתאטבמהללכברפוסה
ליכשמחוראיהאלה–,ןירותסמה־חורמ

רפוסוהלכשהבהצוענותלחת.סרוקיפא

עיגההבש,"תומלועינשןיב,המרדב

ירנילעהבו,רתויבההובגהותונמאתגרדמל

ותעפשהתאקראלקפסםושילבריכהל

ןיבוהניבלודגןוימדםגאלא,ץרפלש

ארתנצ.הדוחיבו,ץרפלשויתוריצימהמכ
תוריציהיתשתויהלכםע,ולש"אבהדד

.וזמוזךכ־לכתונושהלאה

יקס-נאלשירקעהוחכםלואו
לחהאוה.םיטושפהםייממעהםייחהרויצב
שיםההוירויצבו,"הלכשה,הרותירויצב

אלא,םיירבעההלכשהה־ירפוסלןוימדדצוב

ןמםיאצויה,םהמםינשואדחאדבלמש

,ונורשכבהברהםהילעהלועאוה,ללכה

דועבו,וירופסבשתויעבטהחורבםגאליממו

,הלכשההתפוקתםצעבןידעודמעםהש

,הכופשהמחבהשוטנה,הלשהקזחההמחלמהימיב

,הלםיפיטמוהמשבםימחלנםמצעבויהו

קחרמהנממקחרתהליקס-נאקיפסההנה
טעמכוירופסתאבותכלחילצהןכלו,עודי

לעש,הרומגתויביטקובאחורבוהמגמילב
לעוירופסלןורתישיומצעהז־ידי

.ונורשכבםהילעהלעאלםגולא,םהירופס

.תיללכהחורהיכןעי,טעמכרמואינא

םיליכשמהרבעלתאז־לכבתבשנמוירופסבש

תלקלקמהניאש,םהלהבחהגוהאוהו
תאותיתונמאהתמאהתרושתאתאז־לכב

.םהבשםייחהתויעבט

:תונורחאהויתוריצילשןכרערקעםגו

וליפאו.םיטושפהםעה־ייחרויצבאוה

.,ולשןירותסמה־תמרדב,"תומלועינשןיב,ב

רתויונלםיבושח,הלםיארוקששישיפכ

ירותסמהביטומה,םיטושפהםייחהירויצ

וחילצהוודבעלםירחאוביטיהשיאדובהבש

.ערה

+1
.תורפסבוכרדםגןכםייחבוכרדכו

וייחתוערואמבאצומהתאשהמלכ

,םידודנהםתוא.תיתורפסהותלעפבאצומהתא

התואףוס־ףוסוהיעתההתוא,תוירקמההתוא

המב.ותבצחמרוקמלא,רוקמהלאהבישה

–?רפוסהיקס-נאלשוכרעוותלדגלכ
.ידוהיהרפוסהיקס-נאב

,רמולכ,יסורהרפוסהיקס-נאאוההמ

ליבשבויסורהםעהייחמרצישויתוריציב

,ינוניברפוסמרתויאל-יסורהםעה

לאיכ.תישילשההגרדממרפוסקרילואו

לבא,לגתסהלקריקס-נאלוכיתיסורה
.תולודגהברוצילאל

יוארהומוקמידוהיהרפוסהיקס-נא

ילאכהארנ.ץרפןיבוןוזנידןיב–ול

תאןגהכךירעהלהרקמהעדיםעפה
תאולעיצקהותמהרפוסהלשוכרע
ולאצמשרבקבקראלוליוארהומוקמ

.תורפסבםגאלא,הלאהםירפוסהינשןיב

ןוזניד,הלאינששהמכ־דעהנהיכ

,תויתורפסהםהיתוריציבהזמהזםינוש,ץרפו

םיאצומונאש,דחאהושדצםהינשבשיהנה

לצא-דוחיב:ןוכנרתויוא-םגותוא
תויממעהלאהיטנהאיהאלה,יקס-נא

םאו.יממעהחורהירחאתוקחתההוהפידרהו

הזךכ־לכםינוש,ץרפוןוזניד,הלאםש

יקס-נאהנה,תויתורפסהםהיתוריציבהזמ
הילוחההתוא,םיניבה־רפוסםהיניבאוה

תאהמילשמאיההאצמהברשא,הרסחה
,דחיםתשלשלאבלונמישבקר.תלשלשה

תורפסהתוחתפתהךרדתאןיבהלונללקי

םיבהאנה,מ,ץרפדעןוזנידמתידוהיה

דעןוזנידלש"ףגנ־ןבא.מו"םימיענהו

.ץרפלש"אבהדדארתנצ,ה

,תונורחאהויתוריציבוליפא,יקס-נאלצא

לשתומימתהותוטשפהמהמכםיאצומונא
תרכנןוזנידלשתויביטימירפהלבא,ןוזניז

קרו,תונושארהיקס-נאתוריציבדוחיב

,רתויהברהקזחןורשכלעב,יקס–נאש

םייביטימירפהםיעצמאהםתואידי-לעגישהלעדי

הלאמתוהובגרתויהברהתויתונמאתורטמ

םיממותשמוננהםיקרפל.ןוזנידגישהש

הבגהתאוהבשחמהתוקמעתאתוארלטושפ

םיעצמאבםהילאעיגמיקס-נאש,יתונמאה
.רתויבםיטושפ

יקס-נאלשונורשכךלהשהדמבלבא

תורוצהןמקחרתהלהברהןכ,חתפתהוךולה
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.םידוגנהןיבלקנבםילשהליקס-נאעדי

וכרדתישאר)ידוהירפוסםגהיהאוה

םג,(תידוהיהןושלברופסהיהתורפסב

,תירבעהתורפסהלעעגעגתהםגו,יסוררפוס

ותודליימימוברקלאגפסהחורתאש

תאומגרתיש,לדתשהוימיףוסב.םינושארה
םיפסאמבוספדנןהמהמכו,תירבעויתוריצי

וא"תומלועינשןיב,)םירבעםינוחריבו

ספדנםוגרתה-קילאיב.נ.חםגרת"קובדה

תאומגרתיש,שקבותאוצבו,(א"הפוקתה,ב
ותכירעברואל.םואיצוישותירבעויבתכלכ

.קילאיבלש

אל.ל.א

אקוד,הברדאו.ונממרתויהברהוב

,החיכומ"תומלועינשןיב,בשתוירותסמה

קמעתהלללכלגסמהיהאליקס-נאש
,הפוקשוזתוירותסמ.הלאכתומילבורפב

ידמרתוי;ידמרתויאיההשרפמוהיולג

,היטרפתאאצמלוהחתנלםילוכיונא

הככשפתל.הראבלוהניבהל,הרוקמתאררבל

ימקרתמאברשכמהזל–ירותסמביטומ
ונלוראתןפאלבא.סרוקיפא־ליכשמהיהש

םימתבלבותמאבםיעוקשהםישנאהתא

.בגשנואלפנאוה–הזהןירותסמהחורב

םיבראלש,יתונמאהבגליקס-נאעיגהןאכ

,וילאולעונירפוסמ

תורפסבםגןכםייטרפהוייחבומכו


